
 Korygowanie wymowy głoski sycz cej [z]  

 

 Prowadz c wiczenia logopedyczne, nale y pomóc dziecku w dochodzeniu  

do prawidłowej wymowy poprzez u wiadomienie brzmienia głoski oraz pokazanie 

miejsca i sposobu artykulacji. Wywołuj c spółgłosk , wypowiadamy j  kilkakrotnie  

i do  gło no, aby zaprezentowa  prawidłowy d wi k. 

 Przy wymawianiu głosek szeregu sycz cego – s, z, c, dz – usta s  

rozci gni te jak do delikatnego u miechu, j zyk tworzy rynienk  (czubek 

maksymalnie zbli a si  do dolnych z bów, a boki lekko unosz  si  do górnych z bów 

i dzi seł), z by s  zbli one. 

 

I. wiczenia narz dów mowy: 

 

- rozszerzanie warg w u miechu, 

- naprzemienni u miech z pokazywaniem z bów a nast pnie z zasłanianiem ich 

wargami, 

- opieranie czubka j zyka o dolne z by i wypychanie go, 

- liczenie dolnych z bów czubkiem j zyka po wewn trznej stronie, 

- oblizywanie j zykiem wewn trznej powierzchni dolnych z bów, 

- energiczne wyrzucanie czubka j zyka zza dolnych z bów. 

 

II. Przygotowanie do wywołania głoski: 

 

- wybrzmiewanie [v] z równoczesnym zbli aniem z bów i wyszczerzaniem ich oraz 

rozci ganiem warg; 

- wybrzmiewanie [e] przy równoczesnym dotykaniu czubkiem j zyka wewn trznej 

powierzchni dolnych z bów i stopniowe zbli anie do siebie z bów; 

- je li dziecko wymawia prawidłowo „dz”, nale y przedłu a  artykulacj  tej głoski; 

- przedłu anie wymowy „i” ze zbli aniem siekaczy. 

 

III. wiczenia słuchu fonematycznego: 

 



Kla nij w r ce, gdy usłyszysz [z] (przykładowa lista słów: zamek, zima, złoto, 

zabawa, zielony, ziemniak, zlot, zapach, zi ba, zupa, Zelów, zioła, ziewa, Zenek). 

 

IV. wiczenia artykulacyjne: 

- sylaby-logotomy: 

za, zo, zu, ze, zy 

aza, ozo, uzu, eze, yzy 

 

- wyrazy: 

 

z b, zupa, zuch, zamek, zapach, zabawa, zapałki, zapina, zakład, Zelów 

Iza, koza, waza, lizak, puzon, wazon, mazak, wózek, muzyka, j zyk 

 

znak, złom, zgiełk, zmysł, zwłoka, zwierz , zmora, zmrok 

odznaka, blizna, paznokcie, poznaje, wyznaje, mazgaj 

 

- zwi zki: 

 

waza zupy, zapach bzu, zdrowy z b, puzon kuzyna, bluza Zenka, br zowy mazak, 

muzyka jazzowa, puzzle Elizy, zepsuta zabawka, obozy zuchów 

 

- zdania: 

 

Iza zapina bluz . 

Luiza poznała kuzyna z Poznania. 

Zuchy zdobywaj  odznaki. 

Zwiedzamy zamek i podzamcze. 

   Zenek pokazuje zabawki. 

   Zbysio zjada zup  i pyzy. 

   Zosia ma zepsute z by. 

   W Zelowie zlikwidowano zalew. 

 

V. Wiersze, teksty (dopiero gdy głoska b dzie utrwalona w powy szym materiale). 

 



VI. wiczenia utrwalaj ce: 

1. Ułó  zdania z rozsypanki wyrazowej: 

 

zardzewiały Zenka zepsuty ma walizka zamek Br zowa i 

prezencie złoty Józefa dostał Kuzyn zegarek gwiazdkowym w 

egzamin aby zadania zda  fizyki Zosia rozwi zuje z 

Zbyszek pyzy zostawił zjadł  zup  Zmartwiony ale 

gwiazdy  Zapadł  zmrok  ukazały si  i 

zostały gruzy zbójców Po zamku napadzie zabytkowego z 

wi zanka stała wazonie w izbie zwi dłych niezapominajek W 

 

 

2. Rozwi  zagadki i narysuj do nich ilustracje: 

 

 

Z czarn  główk  patyczek 

Wyszedł z pudełeczka. 

Główk  si  po lizgn ł 

- ju  si  pali wieczka. 

 

……………………… 

 

Na niebie wiec , 

Oczek nie maj . 

Zwykle wieczorem 

Do nas mrugaj . 

 

……………………… 

 

 

 

 

 

 



 

3. Rozwi  krzy ówk , z wyrazami ułó  zdania; narysuj hasło. 

 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

 

 

1. U ywaj  go cz sto nauczyciele wychowania fizycznego - gdy w niego 

dmuchamy, wydobywa si  d wi k.  

2. Słodka kuleczka na patyku do oblizywania. 

3. Budynek, w którym mo emy obejrze  słynne obrazy, stare przedmioty – 

nie wolno niczego dotyka . 

4. Sło , krowa, pies to ………. 

5. Na ko cu palców, mo na je malowa . 

6. Ssak domowy – beczy i daje mleko; gdyby nie skakała, nie złamałaby 

nó ki. 

7. Zabytkowa budowla lub miejsce na klucz w drzwiach. 

8. Kupujemy j  na stacji, aby samochód mógł jecha . 

9. Np. nauczyciel, murarz, policjant. 

10. Odmierza czas – zakładany na r k  lub wieszany na cianie. 

11. Pocztowy – naklejamy go, aby wysła  list lub pocztówk . 

 

HASŁO: …………………………… 

 

 

 



Opracowała: Aleksandra Wejman, logopeda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


